
The voice of Students

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza
Kościuszki w Zalasiu
Zalas 533
32-067, Tenczynek

Numer 19 11/17

"LUDZIE Z PASJĄ WOKÓŁ NAS"- WYWIAD Z JUSTYNĄ DZIDEK,  KTÓRA
ZAIMPONOWAŁA MI SWOJĄ PASJĄ W DZIEDZINIE KULINARNEJ.
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Miłosz: Jakie jest twoje ulubione
danie, które robisz?

Justyna: Najbardziej lubię robić
spaghetti bolognese z sosem
serowym, kurczakiem i brokułami.

Miłosz: Jakich składników używasz
najczęściej?

Justyna: Najczęściej używam takich
składników jak mąka, jajka, mleko.

Miłosz: Jakich potraw nie lubisz
robić?

Justyna: Nie ma takiej, której nie lubię
robić.Gotowanie jest moją pasją-
uwielbiam przygotowywać wszystkie
potrawy.

Miłosz: Kiedy zaczęła się twoja
przygoda z gotowaniem?

Justyna: Już jako mała dziewczynka
pomagałam mamie  w
przygotowywaniu różnorodnych
potraw, mama bardzo cieszyła się z
tej pomocy i nigdy mnie nie
krytykowała i pozwalała
eksperymentować w kuchni.

.

Miłosz: Czy jeszcze Ktoś w domu
oprócz Ciebie lubi gotować?

Justyna: Nasz tato. To ekspert 
w dziedzinie doprawiania potraw. Po
za tym zawsze w niedzielę
przygotowuje całej rodzinie pyszne
śniadanie.To kasza jaglana z
daktylami, figami i pieczonymi
jabłkami.To taka nasza rodzinna
tradycja.
Miłosz: A jakie potrawy pamiętasz 
z dzieciństwa?

.
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Justyna: Najbardziej pamiętam
pieczenie pierników na Święta
Bożego Narodzenia.Wspólnie z mamą
i starsza siostrą piekłyśmy je.
Zapach cynamonu,wanilii,kardamonu
roznosił się po całym domu.To
kolejna tradycja w naszej rodzinie.

JUŻ NIE MOGĘ SIĘ DOCZEKAĆ
KOLEJNYCH ŚWIĄT.....

Obecnie pomagają nam jeszcze
młodsi bracia.

Miłosz: To  to ja. Znalazłem 
nietypowy sposób na ...obieranie
cebuli.
Czy jeszcze Ktoś przejawia  w
rodzinie podobne zainteresowania jak
Ty?

Justyna: Szczególnie pasją kulinarną
zaraził się najmłodszy, trzyletni
Antoś.
Ktokolwiek zaczyna coś robić
w kuchni zaraz przybiega, aby
w czymś pomóc.                           

. .
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Wspólnie tworzymy niezły zespół.
Może kiedyś razem otworzymy
restaurację? Kto wie...
Miłosz: Czy ta pasja to także twój
zawód ? 
Justyna:Tak. Ukończyłam technikum
gastronomiczne i dzisiaj realizuję
swoje marzenia. Mama zawsze nam
życzyła, abyśmy wybierając swój
zawód, nie musieli pracować.

Miłosz: Co to znaczy?
Justyna:To znaczy, że jeśli kochasz to
co robisz, to nie jest praca tylko
SPEŁNIANIE MARZEŃ.

Miłosz: Czy masz na swoim koncie
jakieś kulinarne osiągnięcia?

W pierwszej klasie technikum był
organizowany konkurs pt:
'' Przyprawianie potraw wyróżnikiem
dobrego fachowca''.

.
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Wywiad  przeprowadził Miłosz Dzidek
 

Jako jedna z najmłodszych
uczestniczek otrzymałam wyróżnienie
za pomysł na deser. 
Były to banany w cieście
naleśnikowym z musem malinowym 
i pestkami granatu.
Miłosz: Brzmi zachęcająco a smakuje
wyśmienicie. Sam próbowałem.
Bowiem jako młodszy brat mojej
rozmówczyni mam to szczęście
próbować większość tych
smakołyków i z całą
odpowiedzialnością potwierdzić, że to
CO W ŻYCIU ROBI MOJA SIOSTRA
JUSTYNA - TO JEJ PRAWDZIWA
PASJA.

Czytelnikom życzę, aby
KAŻDY W SWOIM ŻYCIU JĄ
ODNALAZŁ.

Dziękuję za poświęcony czas.

A może Antoś pójdzie w ślady mojej siostry Justynki? :)
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BANANY W CIEŚCIE NALEŚNIKOWYM :) MOGĄ BYĆ Z CUKREM PUDREM
LUB MALINOWĄ NIESPODZIANKĄ:)

Banany z niespodzianką
● 5 dojrzałych bananów
● cukier puder do posypania
● olej do smażenia
Ciasto:
● 1 szkl. mleka
● 1 jajko
● 3-4 łyżeczki cukru
● op. cukru waniliowego
● szczypta soli
● 3/4 szkl. mąki

Banany smażone w cieście:)
1. Z bananów zdejmujemy skórkę.
Miąższ kroimy
wzdłuż, a następnie w mniejsze
kawałki.
2. Mleko miksujemy z jajkiem,
cukrami i solą. Wsypujemy
tyle mąki, aby ciasto było gęste.
3. Banany zanurzamy w cieście
i smażymy na rozgrzanym
oleju na złoty kolor. Posypujemy
cukrem pudrem lub
przygotowujemy niespodziankę:
Mus malinowy:)
Śmietana 30%, 350 ml
cukier waniliowy, 2 opak.
maliny, 100 g
cukier puder, 2 łyżki

Śmietanę ubij z cukrem waniliowym
na sztywno. Owoce zmiksuj
blenderem z cukrem pudrem.
Wymieszaj delikatnie śmietanę
z owocami i podawaj po schłodzeniu
z bananami w cieście naleśnikowym.
Smacznego:) 

. .
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DŻAKFRUT - NAJWIĘKSZY OWOC ŚWIATA !!!

źródło:

Pewnie zastanawiacie się ile może
ważyć największy owoc świata?Jeden
dżakfrut waży ok. 30 kilogramów. A
jego długość może osiągać nawet 90
cm !!! Dlatego uważa się go za
największy owoc świata rosnący na
drzewie. Jedzony regularnie pozwala
wyregulować poziom cukru we krwi,
wspiera pracę układu krążenia oraz
zapobiega tworzeniu się zmian
nowotworowych. Jak smakuje?
Podobno nie jest ani słodki, 

ani kwaśny. Poddany odpowiedniej
obróbce smakiem i wyglądem
przypomina mięso. Jadalne są także
jego nasiona, które po ugotowaniu
smakują uwaga jak orzechy !!!
Drzewo bochenkowe, na którym
rośne, daje owoce dwa razy do roku.
Z jego liści wytwarza się pokarm dla
zwierząt gospodarskich. Ponadto,
pomarańczowa kora sprawdza się
doskonale jako barwnik do ubrań, a
produkowana przez drzewa żywica
zastępuje klej. Występuje w Azji
Południowej i Południowo -
Wschodniej Afryce. Jak podaje
źródło: wikipedia znaleziska
archeologiczne potwierdzają fakt
uprawiania drzewa bochenkowego w
Indiach już w VI wieku p.n.e.
niedojrzałe owoce drzewa
bochenkowego po ugotowaniu mają
łagodny, „mięsny” smak
przypominający mięso kurczaka:)

Fot.Chockdee Romkaew
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SYNSEPAL SŁODKI - OWOC KTÓRY POTRAFI ZADZIWIĆ :)

Synsepal Słodki to bardzo
zadziwiający owoc. A dlaczego???
Z powodu jednego ze swoich
składników (mirakuliny) bywa również
nazywany cudownym owocem.
Pochodzi z Afryki Zachodniej, ale jest
uprawiany również na Florydzie,
Tajwanie, w Tajlandii oraz Ghanie.
Wygląda niepozornie i pewnie
zastanawiacie się co też może w tym
owocu być niezwykłego. Z uwagi na
swoje właściwości jest jednym
z najbardziej niezwykłych, 
cudownych owoców na świecie. 

źródło:

Mirakulina – glikoproteina obecna w
owocach synsepala słodkiego, którą
zawiera, oddziałuje na kubki
smakowe, zmieniając ich działanie. Po
przeżuciu owocu smaki gorzkie i
kwaśne zaczyna się rozpoznawać jako
słodkie. To niesamowite prawda? A
może jedliście już ten owoc ? Jeśli tak
prosimy podzielcie się swoimi
wrażeniami z nami:)
Cudowny owoc – synsepal słodki -
zawierający mirakulinę, substancję,
która zmienia smak  w Afryce
Zachodniej  jest już od dawna
stosowany jako poprawiacz smaku
spożywanych posiłków. Na chwilę
obecną cudowny owoc najczęściej
stosowany jest  w Japonii, gdzie
znajduje się sieć kafejek, w których
można spróbować tego cudownego
owocu. Przyroda to nasz wielki
przyjaciel daje nam tyle skarbów
szanujmy ją i nie zapominajmy o tym
na co dzień!

wikipedia
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